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Paul Hermann, Clusius, Van Leeuwenhoek en Swammerdam waren daar-
van het resultaat. Op het Biohistorisch Instituut heeft Smit ruime aandacht 
geschonken aan de bibliografische kant van het historisch onderzoek. In 
1974 resulteerde dit in een omvangrijk boekwerk: History of the life sciences. 
An annotated bibliography. 
Smit is o.a. lid van de Leeuwenhoek-Commissie, van de Commissie van 
Advies Museum Boerhaave. van de Raad van de Caecilia Stichting en 
corresponderend lid van de Academic Internationale d'Histoire des Scien
ces. 

BOEKBESPREKINGEN 

D.J. Struik, Het Land van Stevin en Huygens (Nijmegen: Socialistiese Uit-
geverij. 1979; Sunschrift 134; ISBN 90 6168 134 0), 156 p., ill.,/18,50. 

"Het land van Stevin en Huygens" van de Nederlandse wiskundige en 
wetenschapshistoricus D.J. Struik (geboren 1894), van 1927-1961 hoogle-
raar aan het Massachusetts Institute of Technology, dateert van 1958. Thans 
is van dit levendig geschreven boek een derde, verbeterde druk uitgekomen. 
Het doel van de schrijver was een overzicht te geven van "de geschiedenis 
van de wetenschappen in de Republiek" welke "een goede inleiding [is] tot 
de geschiedenis van de vormingsjaren van onze tegenwoordige wetenschap 
in het algemeen" (p. 10). Na een inleiding over "de jonge republiek" geeft 
Struik een overzicht van "de oude wetenschap" en "de overgangstijd" om te 
vervolgen met een bespreking van de Hollandse reken- en scheepvaartmees-
ters, Simon Stevin, de nieuwe wetenschap, Descartes, Christiaan Huygens, 
de levende wereld (Leeuwenhoek, Swammerdam, De Graaf)en de koloniale 
wetenschap. In het beknopte, populair-wetenschappelijke boek schetst de 
schrijver de ontwikkeling van de natuurwetenschappen in onze Gouden 
Eeuw waarbij het wetenschappelijk werk van de besproken geleerden 
beschreven wordt tegen de achtergrond van het toenmalige economische, 
politieke, godsdienstige en algemeen kulturele leven. Als inleidend werk 
over de geschiedenis van de Nederlandse natuurwetenschappen in de 
zeventiende eeuw, is het boek nog steeds zeer aanbevelenswaardig. Centraal 
staat Struiks stelling dat wetenschap en sociale ontwikkeling een eenheid 
vormen. Aangetoond wordt dat onze uitvinders en geleerden uit de begin-
fase van de behandelde periode vooral zijn voortgekomen uit handwerks-
lieden en dat pas later, met de voortgaande abstractheid in de natuurweten-
schap, de regentenfamilies de geleerden leverden (Christiaan Huygens b.v.), 
waardoor de natuurwetenschap in het algemeen gesproken een aristocra-
tisch karakter gaat dragen (p. 77). 

H,A.M. Snelders 
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G.A. Lindeboom, Descartes and Medecine (Amsterdam: Rodopi, 1979; 
Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde 1; 
ISBN 90 6203 882 4), xii + 134 p., ill.,/30.00. 

Opnieuw heeft de nestor van de Nederlandse geschiedenis der geneeskunde 
van zijn belangstelling voor de filosoof Descartes blijk gegeven met de 
publikatie van het boek Descartes and Medicine. Het boek heeft de volgende 
indeling: Descartes' leven (I), zijn medische vrienden en kennissen (II), 
Descartes als wetenschapper, (III), de toenmalige filosofische en 
wetenschappelijke achtergrond (IV), het algemene kader van zijn filosofie (V) 
en tenslotte twee hoofdstukken over de cartesiaanse fysiologie , welke ruim 40 
pagina's bemeten. 
Lindeboom heeft niet het belangwekkende thema van Descartes' invloed op 
de geneeskunde op het oog, maar het veel beperkter doel van een 'historical 
introduction to the study of Descartes' attitude to medecine and his relations 
with contemporary physicians in the country where he sought refuge and 
lived during the years of the full development of his talents.' (Voorwoord). 

Aan dit beperkte doel voldoet het boek zeer goed. Zowel als eerste 
orientatie, maar ook als basis voor zorgvuldige studie, vooral wegens de 
uitgebreide bronvermeldingen, is deze uitgave van bijzondere waarde. Met 
kenmerkende Lindeboomiaanse nauwgezetheid is er, stap voor stap wer-
kend, van uit de meer algemene kaders naar specifieke fysiologie toege-
werkt, terwiji er redelijk veel aandacht aan dt filosofisch-historische achter
grond is besteed, met name aan de figuren van Aristoteles, Thomas van 
Aquino, Galenus van Pergamum en Paracelsus. Lindeboom plaatst Descar
tes' pretentie van originaliteit in het licht van historisch belangrijke stromin-
gen, waarvan de sporen in het werk van de filosoof zijn te volgen. Genoemd 
worden bijvoorbeeld de strijd om de heliocentrische kosmos-opvatting, het 
pntstaan van het mechanicisme als kultuurstroming, het wel en wee van de 
'spiritustheorie' van Aristoteles en opkomst en ondergang van het Galenis-
me in de geneeskunde. (p. 52 en voorgaande). 
Aan de grens van het bestek komt Lindeboom, hoe kan het ook anders, 
terecht bij vragen van filosofische aard en speciaal de Descartes-interpreta-
tie. Men name geldt dit voor de betekenis welke Descartes zelf toekende aan 
zijn 'beschrijving' van 'de mens'. Het gaat hier, in filosofische zin, om de 
ontologische status van zijn mechanistische anthropologic. In tegenstelling 
tot wat men gewoonlijk ziet, vooral bij medici die Descartes verketteren 
wegens zijn dualisme en biologisme, sluit Lindeboom zicht hier aan bij de 
opvatting, waarbij men terecht Descartes 'het voordeel van de twijfel' gunt 
door te wijzen op het 'model-aspect' van diens fysiologie, warbij het accent 
ligt op het creatieve gebruiks aspect, het heuristisch karakter, ervan. 
Interessant genoeg haalt Lindeboom m.et betrekking tot dit thema Descar
tes' tijdgenoot Niels Stensen (1638-1686) aan als 'advocaat'. Het is echter 
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mogelijk en zeker meer overtuigend om, zoals de in de bibliografie vermelde 
Hall heeft gedaan, dit standpunt de verdedigen uit Descartes' eigen werk en 
wel uit de Principia Philosophiae^ (p. 78-79). 
In de laatste twee hoofdstukken blijft Lindeboom erg dicht bij de tekst van 
L'Homme. Voor een ieder die de concrete inhoud van Descartes' fysiologie 
wil leren kennen valt hier veel te genieten, terwiji het opvallend is dat 
Lindeboom op een aantal plaatsen de lijn van de zeventiende naar de 
negentiende en twintigste eeuwse fysiologie weet door te trekken en zo het 
'moderne' en 'actuele' van de cartesiaanse fysiologie weet aan te geven. In 
het bijzonder gaat dit op voor de reflex en nog meer voor de geconditioneer-
de reflex, (p. 85-89). Al met al, voldoende voer voor medisch-historisch 
geinteresseerden. 
Naast deze waardering ook enkele kritische kanttekeningen, die alle eigen-
lijk tenderen naar uitbreiding van het gekozen 'bestek'. Een eerste opmer-
king over de ook door Lindeboom gesignaleerde ambivalentie bij Descartes 
ten opzichte van zijn voorgangers. Enerzijds is er zijn absolute pretentie van 
originaliteit en afwijzing van elke autoriteit of elke bewering, welke de toets 
van een logische redenering niet kan doorstaan, terwiji er anderzijds volop 
sporen van beinvloeding door anderen zijn te ontdekken, die hetzij letterlijk, 
hetzij aangepast zijn 'omgebouwd' en 'ingebouwd'. Lindeboom noemt deze 
kwestie op p. 68, waar hij spreekt over de 'modified explanations of previous 
authors and scientists, which he [Descartes, G.K.] adapted to his system'. 
Men zou willen dat de schrijver hier minder globaal-filosofisch en meer 
gedetailleerd-fysiologisch deze beinvloeding zou hebben onderzocht door 
zich ook te richten op de belangrijke auteurs in Descartes' eigen dagen. 
Hoewel Descartes een dergelijk ondernemen moeilijk maakt, door niet met 
bronvermelding te werken, een reden waarom de bekende Koyre in zijn 
Descartes und die Scholastik (uit 1893, heruitgave 1971, p. 9-̂ ) zelfs spreekt 
van 'onoprechtheid', lijkt dit toch waardevol genoeg: om aan de feitelijke 
continuiteit in de geschiedenis recht te doen. Ongetwijfeld was Descartes 
uitstekend op hoogte van van wat er toen op schrift stond. Al in La Fleche 
had hij alles gelezen wat los en vast zat, inclusief de fysiologie-boeken van 
zijn tijd en het is met zekerheid aan te nemen dat hij met het standaardwerk 
opdit gebied, van Jean Fernel (1497-1558), dat ook in Leiden werd gebruikt, 
bekend moet zijn geweest. Het vierde hoofdstuk, overde 'philosophical and 
scientific background', zou hierdoor zeker aan diepgang hebben gewonnen. 
Opmerkingen van dezelfde aard kunnen worden gemaakt ten aanzien van 
een meer systematische behandeling van de afzonderlijke onderdelen van de 

1. Hall, Th.. (1970). Descartes' Physiological Method: Position, Principles, Examples, 
Journal of the History of Biology. 3, p. 53-80. 

2. Koyre, A., (1971), Descartes und die Scholastik, heruitgave van 1893 door de 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. 
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fysiologie, waardoor vanuit de geschiedenis getoond, zowel het 'oude' als 
het 'nieuwe' in de cartesiaanse fysiologie duidelijker zou zijn geworden. 
Daarbij valt er te verwijzen naar het voorbeeld van de at eerder genoemde 
Hall, die de wortels nagaat van ideeen omtrent groei en ook differentiatie in 
het ontstaan van een nieuwe menselijk wezen, of zoals de in de bibliografie 
vermelde Grmek heeft gedaan met betrekking tot het ouder worden of, als 
laatste, zoals Watson heeft uitgevoerd aanzien van Descartes' psychologi-
sche en corpusculaire theorie. (1971, Journal of the History of Behavioral 
Sciences, 223-248). Ook mist men in de tekst een behandeling van de wel in 
de bibliografie genoemde Etienne Gilson en diens uit 1951 daterende 'Etudes 
sur le Role de la Pensee Medievale dans la Formation du Systeme cartesienne'^, 
vooral daarom ook omdat deze bijzondere aandacht besteedt aan de relatie 
tussen Descartes en Plempius, waarvan door Lindeboom wel de correspon-
dentie is toegevoegd. Hier zou een unieke mogelijkheid zijn geweest zowel de 
correspondentie als een analyse ervan te laten verschijnen. 
Verder wordt enkele malen de naam van Dijksterhuis genoemd en gewezen 
op diens standaardwerk De Mechanisering van het Wereldbeeld. Het boek 
wordt niet in de tekst verwerkt en door deze associatie wordt tenminste de 
indruk gevestigd dat Descartes in deze cultuurbeweging een overheersende 
rol heeft gespeeld. (p.68.concl.) Daarmee wordt echter een kans gemist om 
te wijzen op de andere, in volledige zelfstandigheid gevormde tak van het 
medisch mechanicisme, nl. de Italiaanse, beginnend bij Leonardo da Vinci, 
zich uitbottend tot voile bloei bij de leerlingen van Galilei als Santorio 
Santorius, die tussen twee haakjes een der leermeesters was van Henricus 
Regius, als Borelli, Malpighi en Baglivi. Onder anderen Rothschuh, in het 
nawoord van zijn Duitse Descartesvertaling uit 1969, heeft hierop gewezen. 
Als laatste enkele opmerkingen over Descartes' gebruik van andere dan 
rationele methoden, n.l. metaforen of analogieen. Lindeboom merkt daar-
omtrent op: 'Finally, to make his explanations acceptable and to have them 
accepted, he often gives comparisons with phenomena of daily life and 
observation. But these analogies and the use of methaphors do not always 
strengthen his argument', (p. 68). Hoezeer Lindeboom hierin ook gelijk 
heeft, tenminste vanuit het standpunt van een twintigste eeuwer, toch is dit 
appel aan intuitie en gezond verstand niet zonder meer als 'wetenschappelij
ke verlegenheid' te beschouwen, hebben argumenten van deze aard wel 
degelijk een functie gehad en zijn historisch verklaarbaar. Zonder voorbe-
houd kan worden gezegd dat Descartes vaak beweringen doet zonder 
empirische basis, welke niet voldoen aan zijn eigen kriteria voor toelaatbare 
kennis. Maar, zoals Toellner bijvoorbeeld aangeeft in zijn artikel in 'Science, 
Medecine and Society in the Renaissance' (New York, 1972), moeten deze 

3. Dit is een iets vermeerderde editie van Gilson's 'Etudes de Phiiosophie Medievale' 
(1923). 



152 

vormen van argumentatie, behalve als uitingen van Descartes' geringe 
waardering voor experimenten, ook worden gezien als resten van andere dan 
empirische methoden, welke in gebruik waren voor de opkomst van de 
'nieuwe experimentele wetenschap'. Cassirer, in zijn indrukwekkende "Indi-
viduum und Kosmos' (1926), maakt bijvoorbeeld duidelijk dat de gehele 
vijftiende en zestiende eeuw worden gekenmerkt door het voorkomen van 
zowel een experimentele, descriptieve wetenschap als ook de poging een 
empirische magie te funderen. Met name in die laatste richting is het 
volstrekt aanvaardbaar analogieen als theoretisch bewijs toe te laten en wel, 
verassend genoeg, op grond van het standpunt van de eenheid van al het 
werkelijke, van al het bestaande. Bij een der aanhangers van richting, de 
medicus Giambatista Porta (1535-1615) die ook de signaturenleer ontwik-
kelde, bestaat er bijvoorbeeld een empirisch-rationele methode naast een 
magisch-rationele, methoden welke ook bij Paracelsus naast en door elkaar 
worden gehanteerd. Zonder hier verder op in te gaan, mag men op grond 
van deze enkele voorbeelden al concluderen dat het methodisch gebruik van 
analogieen bij Descartes niet zonder meer als storende inkonsekwentie kan 
worden afgedaan. Gezien in het licht van het begrip eenheid van de kosmos 
is de afstand tot het universele in de universele methode bij Descartes 
mogelijk minder groot dan men denkt en stelt Descartes minder een 
vernieuwer voor dan men vaak is geneigd te denken. 
Echter, ondanks deze kanttekeningen, waartoe het boek aanleiding heeft 
gegeven, vormt het niettemin een waardevolle aanvulling op wat al bekend 
was omtrent de relatie tussen Descartes and Medecine en wordt het van harte 
aanbevolen. 

G.K. Kimsma 

Nederland tussen 1750 [sic!] en 1850. Themanummer van De ingenieur 92, nr. 
22 (29 mei 1980), p. 7-23. 

Op 28 mei j.l. werd binnen het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (Klvl)de 
Afdeling voor Geschiedenis der Techniek opgericht. Een van de belangrijk-
ste doelstellingen van deze afdeling is door het bestuderen van de geschiede
nis van zijn vak de ingenieur, die zijn zo toekomstgerichte professie in de 
hedendaagse samenleving uitoefent, tot steun te zijn bij het begrijpen van 
maatschappelijke stromingen en inzicht te geven in de vragen rond mogelij-
ke ekonomische, maatschappelijke en sociale gevolgen van zijn beroepsuit-
oefening, aldus de voorzitter van de kersverse afdeling, H. Klaassen, in zijn 
motivering voor het oprichten ervan binnen het KIvI (p. 7). 
Als eerste aanzet hiertoe werd een symposium georganiseerd over Nederland 
in de periode tussen 1770-1850. De neerslag hiervan is te vinden in een zestal 
artikelen. J.H. van Stuijvenberg zet in "De Nederlandse economic van 1770-
1850" (p. 8-11) uiteen hoe tot 1813 de achteruitgang van de Hollandse 
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stapelmarkt de ekonomische achteruitgang in de Republiek illustreert en 
hoe de door de patriotten gewenste en door Willem I gestimuleerde 
industriahsatie eigenlijk pas na 1850 goed op gang kwam, zodat de 
onderhavige periode met 'stagnatie' gekenmerkt kan worden. Tegen deze 
achtergrond schetsen achtereenvoigens J.M. Dirkzwager "De Nederlandse 
scheepstechniek van 1770-1850" (p. 12-14), waarin hij ondermeer de rol van 
de marine bij de introduktie van de stoomvoortstuwing belicht; K. van der 
Pols "De ontwikkeling van het wateropvoerwerktuig in Nederland tussen 
1770 tot 1850" (p. 15-16); D. Vreugdenhil de "Weg- en waterbouwkunde in 
de periode 1770-1850" (p. 17-19); A.D. de Pater "De ontwikkeling van de 
spoorwegen in Nederland in de periode 1770-1850" (p. 20-21) en tenslotte 
A.L. van Schelven de "Textieltechniek en textielmachinerie in Nederland 
I770-I850" (p. 22-23). 
De jonge afdeling voor Geschiedenis der Techniek mag worden toegewenst 
dat zij hiermee de beoefening van de geschiedenis van de techniek in 
Nederland een nieuwe impuls heeft gegeven. 

L.C. Palm 

J. Thorwald, Oude Geneeskunst. Heelmeesters, geneeswijzen en recepten in 
het oude Egypte, Babylonie, India, China. Mexico en Peru (Amerongen: 
Gaade, 1979. ISBN 90 6017 924 2), 331 p., ill., fi. 42,50. 

Als er een muze bestaat die zich om de wetenschapsjournalistiek bekom-
mert, moet Jiirgen Thorwald tot haar lievelingszonen behoren. In zijn boek 
Macht und Geheimnis der friihen ^er/ze (Miinchen-Ziirich, 1962) verschaft 
deze auteur een enorme hoeveelheid wetenswaardigheden over de genees
kunst in achtereenvoigens het oude Eygpte, Mesopotamie, India, China, 
Mexico en Peru. De weglatingen en simplificaties die nodig waren om de stof 
voor een groot publiek verstaanbaar te maken zijn de auteur vergeven — zij 
horen bij de wetenschapsjournalist als de sennapeulen bij de kruidendokter. 
Bedenkelijker is dat de beschrijving van sommige zuchten en zweren zo 
aanstekelijk werkt dat de lezer alsnog kippevel krijgt. Het bovendijbeen van 
een voorname Egyptenaar, de aangeboren klompvoet van koning Siptah en 
de druipogen van een andere gesjochte heerser vormen daarenboven 
"ontdekkingen waarbij het verstand a.h.w. stilstaat" (p. 33). 
Dat dit laatste door velen nauwelijks als een ongemak wordt gevoeld, mag 
blijken uit het feit dat de Nederlandse versie van Thorwalds theatrum thans 
een tweede druk beleeft. 
Eigenlijk zou men van een herziene druk moeten spreken want niet alleen de 
Nederlandse titel: Heelmeesters Macht en geheimen in de oude geneeskunst 
werd gewijzigd, ook de oorspronkelijke titel veranderde: The Dawn of 
Medicine werd Macht und Geheimnis der Friihen Aerzte. 
Gelukkig zijn de vertalers dezelfde gebleven: D. Ouwendijk en G.J.L. 
Offerhaus. Zij hebben zich uitstekend van hun taak gekweten, al vraagt men 
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zich af waarom zij inplaats van de Duitse tekst de Engelse vertaling hebben 
gebruikt. 
Wat deze soms achteloos geregen kralentoer van-aldus de omslag- "uiterst 
verrassend en wonderbaarlijk feitenmateriaal" toonbaar maakt, zijn' de 
honderden afbeeldingen, "die direct met de tekst verband houden", zoals de 
firma Gaade verzekert. 
Des te spijtiger dat deze uitgever alle plaatjes, die zich in de (verkleinde) 
tweede druk te ver buiten de marge waagden, met het ploegmes heeft 
verminkt. 

A.H.M. Kerkhoff 

John Cule, IVales and Medicine. A source-list for printed books and 
papers showing the history of medicine in relation to Wales and 
Welshmen (Private Press of The National Library of Wales, 1980), 229 p. 
Ingebonden. Prijs onbekend. 

Bibliografie van boeken en tijdschriftartikelen die betrekking hebben op de 
medische geschiedenis van Wales en op Welshmen die daartoe bijdragen 
hebben geleverd, deels in het Wels. 
De artikelen die zich onder de 2860 nummers bevinden, zijn aan niet minder 
dan 222 verschillende tijdschriften ontleend. Ook farmacie, diergeneeskunde 
en relevante belletrie, alsmede volksballaden zijn in de lijst opgenomen. 
Deze bibliografie zou uitsluitend van belang zijn voor Britse medisch-
historici, ware het niet dat er enkele onvermoede relaties uit tevoorschijn 
komen die in het verleden tussen Wales en Nederland blijken te hebben 
bestaan. 
Het boek is keurig uitgegeven. 

D. de Moulin 


